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Règim interior - Recursos Humans

EDICTE de l’Ajuntament de Tordera referent a l’aprovació de les bases reguladores de la
convocatòria del procés de selecció de personal per cobrir dues places d’agent de la Policia
Local en la modalitat de personal funcionari interí, i per constituir una Borsa de Treball.
Convocatòria simultània.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/487, de data 3 d’abril de 2017, es va aprovar:
1- Les Bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció de personal per cobrir dues
places d’agent de Policia Local en la modalitat de personal funcionari interí, mitjançant el
sistema de concurs de mèrits.
2- La constitució d’una Borsa de Treball amb les persones candidates no seleccionades per a
ocupar aquesta plaça, segons l’ordre de puntuació obtingut, per cobrir eventuals
contractacions temporals derivades de substitucions o vacants que puguin produir-se a la
plantilla de Seguretat d’aquest Ajuntament ( ja sigui per a cobrir possibles suplències derivades
de baixes per incapacitat temporal, maternitat, suspensions de contractes o altres situacions
que posin de manifest la necessitat de substituir personal de plantilla).
3- Les Bases de la convocatòria es troben exposades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a
la web municipal ( www.tordera.cat).
4- El termini de presentació d’instàncies per prendre part en aquest procés selectiu serà fins un
termini màxim de deu dies naturals a partir de l’endemà de la corresponent publicació de
l’edicte en la web municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Tordera, finalitzant
l’esmentat termini el dimarts dia 18 d’abril de 2017.
El que es publica per a general coneixement, a Tordera, 5 d’abril de 2017.
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El 1r tinent d’alcalde
per delegació (DA 2016/253)

En dóna fe
La secretària

Josep Llorens Muñoz

Marta Portella Nogué

1/1

CPISR-1 C
Marta Portella
Nogué

CPISR-1 C
Josep Llorens
Muñoz

